תקנון הרשמה
שנת פעילות 2016-17
סניפים :ראשי שי-דו-קאן ראשל"צ  /חולון
פרטי הנרשם  /ראש המשפחה – הורים
שם פרטי ___________ שם משפחה _____________ תעודת זהות
מין :ז  /נ

תאריך לידה ____ ____ / ____/

גן  /בית ספר ____________

כיתה _______

כתובת  :רחוב ___________ מס'___ עיר __________ טלפון בית _____________
נייד ______________

דיוור
הריני מאשר לשידוקאן בית ספר לאייקידו יושינקאן ואומנויות לחימה לשלוח אליי דברי פרסומת
בנוגע לפעילות בית הספר חתימה _____________ :
דואר אלקטרוני:



_____________________ _______@ __________________________



פעילות החוג תתקיים בין התאריכים



ילדים .30.0 - 130.7 -



בוגרים /נוער .30.0 - 130.8 -
שנת הפעילות נפתחת ב  1לספטמבר ומסתיימת בתאריך  31לאוגוסט

חישוב עלות החוג :סה"כ מפגשים בשנה לאחר קיזוז החגים.
(חופשות ביה"ס ,ערבי חג וימי חג לאומיים ודתיים כולל חול המועד פסח)
האקדמיה רשאית לשנות את מועדי האימון ,מול מועדי החגים על מנת לשמור על רצף אימונים
סדיר ככול שניתן בקבוצות.
תנאי התשלום :
הריני להביא לידיעתכם את נושא התשלום עפ"י הקריטריונים הבאים :
התשלום עבור ההשתתפות בחוג הוא לכל השנה
ניתן לשלם באמצעי התשלומים  :מזומן  /צ'קים.
 03פריסה ל 11 -תשלומים :רצף מזומן /צ'קים0
 02פריסה ל 6 -תשלומים :רצף מזומן /צ'קים0
 01פריסה ל 3 -תשלומים :רצף מזומן /צ'קים0
 04תשלום אחד במזומן

חודש ניסיון – ניתנת האפשרות להירשם לחודש ניסיון העלות (לפי תעריף לחודש בודד)

דמי הרישום /ביטוח ______ ישולמו בנוסף לתעריף החוג /הפעילות
תשלום בצ'קים יש לרשום עד ה  3. -לחודש לפקודת " :שי-דו-קאן בית ספר לאומנויות לחימה"
במקרה של ביטול המחאה – יחויב הלקוח בעמלה כפי שמחייבים הבנקים והחברות 0
ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד חינם .
במידה והמשתתף ממשיך בחוג  ,שיעור הניסיון יכלול בתשלום החוג .
ביטולים והחזרי תשלום :
ביטול הפעילות  /חוג  :יש להגיע ולחתום על טופס ביטול עד  11לחודש והיה תקף לגבי חודשים
עתידיים בלבד  .החזרי התשלום יתבצעו בכפוף לדמי הביטול ,והתנאים המתוארים להלן









דמי הרישום ישולמו בנוסף לתעריף החוג /הפעילות0
דמי הרישום ישלמו בכל זמן רישום ,ולא יוחזרו בעת ביטול החוג  /הפעילות.
לא יינתן החזר תשלום רטרואקטיבי0
אין החזר שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות המשתתף.
במקרה של היעדרות מעל לחודש בגין מחלה  ,מילואים  ,יש להציג אישור רלוונטי ויינתן זיכוי
עבור חודש0
אין החזר כספי בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים
לא ינתן החזר כספי על תשלום במזומן0
לא ינתן החזר כספי על מנוי של  3חודשים .

** מבצע ההנחה לנרשמים לשנה מראש :במקרה של עזיבה או הפרת התקנון במהלך התקופה,
(התלמיד יחויב בחודש קלנדרי נוסף מעבר לחודש העזיבה עצמו ויתומחר לפי המחיר המלא ).

הריני מאשר כי קראתי את נהלי הרישום והינם מקובלים עלי :


תאריך ההרשמה ____ / ____/ ____ :

חתימת התלמיד/הורה _____________

שי-דו-קאן  -בית ספר לאייקידו יושינקאן ואומנויות לחימה
www.shidokanart.com 1511111150

